
 

Philips
dulkių siurblys su maišeliu

visoms grindims

FC9060/01
Nuostabūs rezultatai akimirksniu

Trijų padėčių antgalis su unikaliu „trys viename“ veikimu
„Jewel“ asortimentas idealus tiems, kurie nori nuostabių rezultatų greitai. Šiame aparate 
yra patentuotas trijų padėčių antgalis, kuriuo jums suteikiami trys valymo veiksmai vienu 
pabraukimu.

Nuostabios grindys akimirksniu
• 2000 vatų variklis su didžiausia 450 W siurbimo galia

Lengva valyti net aplink baldus
• Trijų padėčių antgalis su unikaliu „trijų viename“ veikimu

Palieka gaivų ir švarų kvapą
• Aromato reguliavimas palieka malonų kvapą
 



 2000 vatų variklis

Itin galingas 2000 W variklis su didžiausia 450 W 
siurbiamąja galia užtikrina puikius valymo rezultatus.

Trijų padėčių antgalis

Šis unikalus antgalis, sukonstruotas aerodinamiškai, 
valyti maksimaliai efektyviai, turi šoninius šepetėlius 
pašalinti dulkes iš kampų ir nelygaus paviršiaus bei 
priekį, atvirą surinkti didesnes daleles. Taigi, 
kiekvienas pabraukimas suteikia staigų spindintį 
rezultatą!

Aromato reguliavimas

Norint suteikti ypatingą gaivų švaros kvapą, 
kiekviename „Jewel" yra visiškai integruotas ir 
reguliuojamas aromato reguliavimas. Kvapiąsias 
granules galima įsigyti žiedų (FC8025) arba citrinos 
(FC8026) kvapo.
FC9060/01

Ypatybės
• Dulkių maišelio tipas: „s-bag“ (FC8021) •
Konstrukcija
• Spalva (-os): Mėlynas gaubtas
• Modelis: visoms grindims

Variklis
• Didžiausia įėjimo galia: 2000 W
• IEC įėjimo galia: 1800 W
• Didžiausia siurbiamoji galia: 450 W
• Oro srovė: 43 l/s
• Siurbimas dulkių siurbliu: 32 kPa

Dulkių siurblio specifikacijos
• Elektroninis maitinimo valdymas
• Išmetimo filtras: „Super Clean Air“ filtras (FC8030)
• „HEPA AirSeal“: Ne
• Dulkių maišelio talpa: 3 l

• „Clean Comfort Cassette“
• Pilno dulkių maišelio indikatorius
• Laido ilgis: 7 m
• Veikimo spindulys: 10 m
• Vamzdis: Metalinis poliruotas teleskopinis vamzdis
• Sujungimas: Sujungimo mygtukas
• Pastatymo / laikymo pagalba
• Ratai: Plastikiniai ratai
• Aromato reguliavimas
• Svoris: 5,7 kg
• Triukšmo lygis Lc IEC: 76 dB

Priedai
• Priedai: Šepetys, siauras ir mažas antgalis
• Priedų laikymas: Vamzdžio gnybtas
• Antgalis: Trijų padėčių antgalis
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